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Abstract 

           A field experiment was conducted in the winter season for the year 2017/2018 

to study the Effect of Spraying with Liquid Solution of Some Organic Substances and 

Germinated Barley Grains in Physiological Growth Constants of Fennel.  

 Three types of animal manure dungs of (cows, sheep and hens) and  

Germinated Barley Grains in addition to the mixture of all type were use withe 

concentration  (0, 15, 20, 25) gm/l. with three periods of spraying (15, 30, 40) 

days/spray. Plants were sprayed until reaching to dealing point. 

 Results showed high significant degree of (15) gm./l. of the liquid  solution 

of cows dung in each of Bio Mas Duration and Relative Growth Rate and leaf area 

duration, while the liquid solutions sheep dung with a concentration of (15) gm./l. in 

Crop Growth Rate was exceeded Spraying date was recorded one time for each (30) 

days significant for all former characteristics. 
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 الخالصة

لدرايتتة رتت اير التترح لالمحاليتتل الما يتتة لتت ع  ا يتتمدة   2018/2017أجريتتت ربربتتة ة ليتتة فتت  المويتتم ال تتتو  
 العضوية وبذور ال عير المستن تة ف  اوابت النمو الفيسيولوجية ف  نمو ن ات ال مار.

ايتتعملت اثاتتة أنتتواا متتة ا يتتمدة الحيوانيتتة روب كتتل متة ما ل تتار وا سنتتام والتتدجاذو وأيتتمدة متتة م حتتو  بتتذور 
 لاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  وب ثاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ررا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعير المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن تة 

 و سم/لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر لاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافة التتتتتتتتتتتتتتتتتتت  معاملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتي رة وب ثاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مواعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد للتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح25, 20, 15, 0م
 و يوم/رشة. ورم رح الن ارات لالمحاليل ةت  ال لل الكامل.45و 30و 15م

دة ل تا  أقصت  سم/لتتر متة المحلتول المتا   لتروب ا ل تار فت  كتل متة مت 15ويبلت النتا ج رفتو  معنتو  للتركيت  
 تلة ةيوية وف  معدل النمو النس   وف  فترة ل ا  اقص  مساةة ورقية بينما رفو  المحلول الما   لروب ا سنتام 

يتوم رفوقتام معنويتام لكتل الصتفات  30سم/لتر ف  معدل نمو المحصول. وقد يبل موعتد الترح مترة كتل  15بتركي  
 السال ة.

 
 مستن ت ال عير  ,  ن ات ال مار   ,  ا يمدة العضوية -الكلمات المفتاحية:

 

 Introductionالمقدمة: 

التتت  رضتتم العديتتد متتة الن ارتتات  Apiaceaeينتمتت  التت  العا لتتة ال يميتتة  -:Foeniculum vulgareالشمممار 
 [2و1والمحاصيل الورقية وال  ية المهمة وله عدة مسميات منها ال مر والسنوت والح ة الحلوة وال س اس ]

يم وفروعها قا مة الوضع خضرا  اللو   150وهو مة الن ارات الحولية ال توية قوية النمو ي لغ معدل اررفاعها 
يم طو م والنصل م سم ال  اج ا  رفيعة ر  ه ال يو , ك يرة 20ال  أ  ر مة وركو  ا ورا  ك يرة الحبم ورصل 

 [.3العدد وذات لو  اخضر دا ة وا زهار صغيرة الحبم ومحمولة عل  نورة خيمية ك يرة ]
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يتمي  ن تات ال تمار لاةتوا ته علت  ال يتوت ال يتارة مال يتوت الع ريتةو ذات الرا حتة المتميت ة وقتد وجتد أ  لهتا رت اير 
 [.4حف ام ومن  ام لوظا ف البسم الحيوية م اله لت اير الغدد الصما  ]م

ولل تمار العديتد متة ا يتت دامات فت  ال تتي ال تع   لعتثذ والتهتاو الحنبترة والربتتو فت  ةتا ت يتو  الهضتم فتت  
ضتعات المعدة ويفيد ف  عثذ ةص  الكل  وسسول للعينية عنتد التهتاو الملتحمتة ول يتادة افتراز الحليتي عنتد المر 

 [.6و 5وهو آمة لألطفال ةيث يع   شراو للمغص وطارد للغازات وآل م التسنية ]
أ  التتت ايرات الضتتارة لأليتتمدة الكيمياويتتة كانتتت أهتتم ا يتت او التتت  أدت التت  اهتمتتام الم تصتتية لال راعتتة لا يتتمدة 

ومنها ا نسا  ورس ي أمترا  كالسترطا  العضوية ةيث وجد أ  ا يمدة الكيمياوية رنت ل ال  ا ةيا  المستهلكة 
 [.7لاإلضافة ال  رلوب ال يئة ]

[ أ  ايتتتعمال 9[ أ  ايتتت دام م لفتتات ا يتتمدة رتتبار ايبابيتتام فتت  زيتتادة محصتتول ال  اطتتا. وبتتية ]8وقتتد  ةتت  ]
 الورقة.م لفات ا ل ار وا سنام والدواجة ربار ايبابيام ف  الم مس مة ةيث اررفاا الن ات ومساةة 

[ عنتتد ايتتتعمال روب التتدجاذ فتت  نمتتو ن تتات الفلفتتل ةصتتول زيتتادة معنويتتة فتت  اررفتتاا الن تتات والمستتاةة 10وأ تتد ]
 الورقية وعدد ا فرا.

[ لتت   التستتتميد العضتتو  لستتتماد ا ل تتار أدف التتت  زيتتادة فتت  محتتتتوف ا ورا  متتة الكلوروفيتتتل فتت  ن تتتات 11وذكتتر ]
 عدد ا فرا والوز  ال ازذ لألورا .الفاصوليا وزيادة ف  اررفاا الن ات و 

ول لتتة الدرايتتات المتعل تتة بهتتذا الن تتات فتت   هتتذا ال حتتث يهتتدر التت  درايتتة رتت اير رح ا يتتمدة العضتتوية مالحيوانيتتة 
 والن اريةو ف  اوابت النمو الفسيولوجية لن ات ال مار.

 Materials and Methodsمواد وطرائق العمل: 

لسلك  التالع ل سم علوم الحياة/ كليتة التربيتة للعلتوم الصترفة/ جامعتة الموصتل فت  اجريت ربربة ة لية ف  ال يت ا
, ورتتم رحليتتتل رربتتة ال راعتتتة ل ختتتذ Foeniculum vulgare  علتت  ن تتتات ال تتمار 2018/2017المويتتم ال تتتتو  

صتل كمتا عينات منها مة مواقع متنوعة ورم فحصها ف  الم ت ر المرك   ف  كليتة ال راعتة والغالتات/ جامعتة المو 
 و.1م ية لالبدول رقم م

يتم بتية 15يم بية خط وآخر و25خط لمسافة  34رمت ال راعة عل  شكل الواح متبانسة ويحتو  كل لوح عل  
 ن ات وآخر.

 Foliar Organic Fertilizesتحضير االسمدة العضوية الورقية: 
روب ما ل تتار وا سنتتام والتتدجاذو ةيتتث رتتم جمعهتتا متتة ة تتول خاصتتة بتربيتتة الحيوانتتات فتت  االسمممدة الحيواةيممة:  -1

ضواة  مدينة الموصل, ورم رع يمها بوضعها داخل أ ياس لعد ر ليلها لالما  ورركها لمدة شهر رحت ال مس لعد 
 20و 15نهتتا م ذلتتت رتتم ربفيفهتتا وطحنهتتا لم حنتتة كهربا يتتة للحصتتول علتت  مستتحو  نتتاعم جتتدام اتتم أختتذ ررا يتت  م

 و سم/ لتر لاإلضافة ال  معاملة السي رة.25و

رم الحصول عل  بذور ال عير متة ا يتوا  المحليتة وان ارهتا فت  درجتة ةترارة الم ت تر  -بذور الشعير المستنبتة: -2
و يتتاعة وبعتتد ان ارهتتا 48لايتتت دام صتتوان  معدنيتتة ووضتتعت ال تتذور بتتية ط  تتتية متتة ال متتاح الم لتتل لالمتتا  لمتتدة م

 ت وطحنت ورم اعداد نفس الترا ي  السال ة لأليمدة العضوية.جفف

و ستم روب 50سم روب ا ل ار م+50وز  كميات متساوية مة ا يمدة العضوية مالحيوانية والن اريةو  -المخلوط: -3
 و سم م حو  مستن ت ال عير.50و سم روب الدجاذ م+50ا سنام م+
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لتذوبا  فت  المتا  لعتد فتترة ةيتث ين تع هتذا الكتيس فت  المتا  داختل ورم رع ئتة ا يتمدة داختل أ يتاس نستيبية قابلتة ل
قنان  مغل ة لمدة أي وا واةتد متع التحريتت المستتمر وبعتد ايتت راذ الكتيس يرشتل المحلتول بوايت ة ال تاح ال  ت  

 Dealingللحصتتول علتت  المستتت لص المتتا   النهتتا   إلضتتافته للن تتات ل ري تتة التترح للوصتتول التت  ن  تتة ال لتتل 

Point. 

رم رح الن ارات لالمحاليل الما ية لأليمدة العضتوية مالحيوانيتة والن اريتةو بت ثب مواعيتد ل ضتافة  -واعيد الرش:م
 و يوم/رشة45و 30و 15لالرح م

 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل )البيت السلكي(  (1جدول رقم )
 التقدير الصفة
 sand 40.55%  الرمل

 clay  22.7 % ال ية

 silt 36.75 % الغرية

 م يبية النسبة
 0.67 م/ييمن  ديس  E.C الكهربا   التوصيل درجة

 29.5 رربة سم100/مكافئ مل  CEC الكاريونية الت ادلية السعة

 PH 7.8 التربة رفاعل درجة

 الذائبة االيوةات
 لتر/ مكافئ ملي

 0.76 مغنسيوم

 0.28 فسفور

 0.61 صوديوم

 0.45 بوراييوم

 
 

 -يوم اجريت ال يايات التالية: 150وعند بلوغ الن ارات عمر 
 يوم/2( غم/مC.G.R) Growth Ratio Cropمعدل ةمو المحصول  -1

 [12ةسي ]
 

 
 ( غم/اسبوعB. M. D) Biomas Durationفترة بقاء أقصى كتلة حيوية لنبات  -2

 

 

 [12ةسي المصدر ]
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 Relative Growth Rate (R. G. R.)معدل النمو النسبي غم/اسبوع  -3

 

 
 

 [13ةسي المصدر ]
 

 Leaf Area Duration (L. A. D)اسبوع / 2فترة بقاء أقصى مساحة ورقية دسم -4

 

 

 [14ةسي المصدر ]
 -ةيث أ :

W2الوز  البار للمبموا ال ضر  قرا ة اانية = 
W1  قرا ة اول = الوز  البار للمبموا ال ضر 
GAمساةة ا ر  الت  ي غلها الن ات = 

t2-t1الفر  بية ال را رية لا يابيع أو ايام = 
LA2المساةة الورقية للن ات قرا ة اانية = 
LA1 المساةة الورقية للن ات قرا ة اول = 

 

    Results and discussion-النتائج والمناقشة:

 /يوم 2غم/م -معدل ةمو المحصول: -1

معتتدل نمتتو المحصتول التت  ال يتتادة التتت  رحصتل فتت  وز  مبتمتتع متتة الن ارتات بوةتتدة مستتاةة ا ر  لوةتتدة ي تير 
الوقت, كما يع ر عة كفا ة رحويل نتوارج التم يتل الضتو   الت  الحاصتل ا قتصتاد  ممتا يع ت  دلتيثم علت  كميتة 

 [.15المحصول ]
و 30نوية كانت عند المعاملة لالرح مرة واةدة كتل مو ال  ا  افضل زيادة مع2ور ير النتا ج الواردة ف  البدول م

%و م ارنة لمعاملتة الستي رة وهتذا يتفت  550.4و سم/ لتر لم دار م20يوم لالمحلول الما   لروب ا سنام بتركي  م
[. وقتتد يعتتود الستت ي ا  يتتماد ا سنتتام يحتتتو  علتت  اسلتتي العناصتتر الضتترورية فتت  ركتتوية 16متتع متتا روصتتل اليتته ]

 [.17الغذا   والت  رس ي زيادة النمو ال ضر  متم لة ف  زيادة ان سام ال ثيا وايت التها ] نوارج التم يل
يتتوم لم تتدار  45و 15يتتوم علتت  موعتتد التترح كتتل  30وبتتية البتتدول رفوقتتام معنويتتام لموعتتد ا ضتتافة لتتالرح متترة كتتل 

 %و عل  التوال .86.33% و36.67م
معنويتة للمحلتول المتا   لتروب ا ل تار علت  المحاليتل الما يتة وفيما ي ص المحاليل ف ظهر البتدول ةصتول زيتادة 

% 79.87% و78.35% و35.72لتتتتتتتتروب ا سنتتتتتتتتام ومستتتتتتتتتن ت ال تتتتتتتتعير وروب التتتتتتتتدجاذ والم لتتتتتتتتو  لم تتتتتتتتدار م
 %و عل  التول .81.40و

 سم/ لتر رفوقام واضحام عل  لاق  الترا ي . 15وأظهر التركي  
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 )غم/اسبوع( -فترة بقاء أقصى كتلة حيوية: -2

رعتتد الكتلتتة الحيويتتة للن تتات م يايتتام للنمتتو وربميتتع المتتادة البافتتة فتت  الن تتات والتتت  رتتبار فتت  كميتتة ونوعيتتة الحاصتتل 
 [.15ا قتصاد  للمحصول ]

و يتتوم 30و ا  أعلتت  زيتتادة فتت  الكتلتتة الحيويتتة كانتتت عنتتد المعاملتتة لتتالرح متترة كتتل م3ويتضتتل متتة نتتتا ج البتتدول م
%و م ارنتتة لمعاملتتة الستتي رة وهتتذا ينستتبم 391.4و ستتم/ لتتتر لم تتدار م15ب ا ل تتار بتركيتت  ملتتالمحلول المتتا   لتترو 

[ وقد يرجع الس ي ال  ا  السماد العضو  يعمل عل  زيادة المست ل التورق  فت  الن تات وبالتتال  18مع ما ذكره ]
 زيادة عملية التم يل الضو   مما يبد  ال  زيادة انتاذ الن ات مة المادة البافة.

يتوم علت  التترح مترة كتتل  30وبالنست ة لمواعيتد اإلضتتافة لتالرح اظهترت النتتتا ج رفوقتام معنويتام لموعتتد الترح مترة كتتل 
 %و عل  التوال .64.51%و وم28.58يوم لم دار م 45و 15

واظهرت نتتا ج البتدول ا  المحلتول المتا   لتروب ا ل تار اظهتر اعلت  زيتادة معنويتة علت  المحاليتل الما يتة لتروب 
%و علتتتتت  64.63% و64.35% و55.87% و36.96ا سنتتتتام والتتتتتدجاذ والم لتتتتتو  ومستتتتتتن ت ال تتتتتعير لم تتتتتدار م

 سم/ لتر رفوقام معنويام م ارنة لمعاملة السي رة. 15التوال . واع   التركي  

 

 )غم/اسبوع( -معدل النمو النسبي: -3

ت معينتتة وعثقتهتتا لتتالوز  ا ولتت  [ إلتت  ا  معتتدل النمتتو النستت   يع تتر عتتة زيتتادة التتوز  البتتار فتت  فتتترا15اشتتار ]
 للن ات مرر  ة بوةدة ال مة وه  رعكس ةالة ن ا  الن ات ونموه وبالتال  ربار عل  انتاجية المحصول.

يتتوم  30و نثةتت  ا  أعلتت  زيتتادة معنويتتة فتت  معتتدل النمتتو كانتتت عنتتد المعاملتتة لتتالرح متترة كتتل 4فمتتة البتتدول م
%و م ارنة لمعاملة السي رة. وهذا يتف  متع متا 115.0سم/ لتر لم دار م 15للمحلول الما   لروب ا ل ار بتركي  

[ علتت  ن تتات ال  اطتتا وقتتد يعتت ف يتت ي ال يتتادة أ  الستتماد ي تتبع عمتتل ا وكستتينات التتت  لهتتا دور 19روصتتل اليتته ]
فتت  مهتم فت  ان ستام ال ثيتتا وارستاعها ممتا ينتتج عنتته زيتادة فت  ةبتتم المبمتوا ال ضتر  وبالتتال  يتتبد  الت  زيتادة 

 [.20معدل النمو النس   ]
يتتوم  45يتتوم و 15يتتوم رفتتو  علتت  مواعتتد التترح متترة كتتل  30وقتتد بينتتت النتتتا ج ا  موعتتد اإلضتتافة لتتالرح متترة كتتل 

 %و عل  التوال .23.61% و10.31لم دار م
ا سنتام  وفيما يتعل  لالمحاليل فتا  رت اير المحلتول المتا   لتروب ا ل تار أظهتر رفوقتام معنويتام علت  المحاليتل لتروب

 %و عل  التوال .25.00% و24.40% و23.22% و15.55والدجاذ ومستن ت ال عير والم لو  لم دار م
 سم/ لتر متفوقام عل  لاق  الترا ي . 15وكا  ر اير التركي  

 
 اسبوع(/2)دسم -فترة بقاء أقصى مساحة ورقية: -4

ورقيتتة ختتثل فتتترة نمتو المحصتتول ورتترر ط ارر اطتتام ر تير د  ت هتتذه الصتتفة التت  متدف ا تتات أو ل تتا  أ  تتر مستاةة 
 [.15واي ام مع الحاصل    اعترا  أشعة ال مس لفترات زمنية طويلة يعن  انتاذ مادة جافة ا  ر ]

يتوم  30و ا  رفوقام معنويام ف  فترة ل ا  اقص  مساةة ورقية عند المعاملة لالرح مرة كتل 5اشارت نتا ج البدول م
 %و م ارنة لمعاملة السي رة.147.0سم/ لتر لم دار م 15وب ا ل ار بتركي  لالمحلول الما   لر 

 45و 15يتوم أظهتر رفوقتاممع معنويتام علت  الترح مترة كتل  30وبية البدول ا  ر اير موعد اإلضافة لالرح مترة كتل 
 %و عل  التوال .57.20و 26.91يوم لم دار م
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للمحلتتول المتتا   لتتروب ا ل تتار علتت  المحاليتتل الما يتتة ووضتتحت النتتتا ج ا  افضتتل زيتتادة معنويتتة للمحاليتتل كانتتت 
%و عل  25.84% و18.44% و18.20% و10.72لروب ا سنام والدجاذ والم لو  ومستن ت ال عير لم دار م

 التوال .
 سم/ لتر م ارنة لمعاملة السي رة. 15وبالنس ة لت اير الترا ي  بينت النتا ج رفو  معنو  للتركي  

 
( تأثير الرش بالمحاليل المائية للمخلفات العضوية )الحيواةية والنباتية( وموعد اضافتهم في 2جدول رقم )

 يوم /2( غم/مC. G. Rمعدل ةمو المحصول لكل ةبات )

 
 تأثير

 المحاليل

×  المحاليل
 التراكيز

 التركيز الرش مواعيد
gm/L 

 المحاليل
 يوم  15 يوم  30 يوم  45

 2.320g 2.320 s-v 2.320 s-v 2.320 s-v 0 المقارةة 

4.524c 

3.743 e-g 2.810 rs 4.390 mn 4.030 no 15 الشعير 
 المستنبت

4.797 ef 2.860 rs 6.723 j 4.810 lm 20 

7.236 d 5.150 L 8.760 f 7.800 h 25 

8.069a 

11.373 a 8.400 fg 14.200 b 11.520 d 15 روث  
 االبقار

9.750 a-c 7.020 j 14.230 b 8.000 gh 20 

8.833 b-d 4.430 mn 11.870 d 10.200 e 25 

5.945b 

10.396 ab 7.650 hi 12.990 c 10.550 e 15 روث  
 االغنام

8.083 cd 3.240 p-r 15.090 a 5.920 k 20 

2.983 fg 2.360 s-u 3.670 o-q 2.920 R 25 

4.486c 

8.356 b-d 6.080 K 10.670 e 8.320 fg 15 روث  
 الدجاج

5.240 e 3.750 op 6.110 k 5.860 k 20 

2.030 g 1.630 w 2.710 r-t 1.750 vw 25 

4.448c 

3.820 e-g 3.180 qr 4.620 m 3.660 o-q 15 

 fg 1.990 u-w 4.520 mn 2.200 t-v 20 2.903 المخلوط

8.750 c-e 5.850 k 13.190 c 7.210 ji 25 

 االضافة موعد تأثير c 7.267 a 5.317 b 3.900 التراكيز تأثير

2.320 c 0 gm/L 2.320 e 2.320 e 2.320 e 

 a 15 gm/L 5.624 cd 9.374 a 7.616 a-c 7.538 االضافة×  التركيز تأثير

6.154 b 20 gm/L 3.772 de 9.335 a 5.358 d 

5.966 b 25 gm/L 3.884 de 8.040 ad 5.976 b-d 

 3.285 d 5.548 cd 4.740 d 
  مستنبت
 تأثير الشعير

 المحاليل
 ×

 االضافة

5.543 cd 10.655 a 8.010a-c األبقار روث 

3.893 d 8.518 ab 5.428 cd األغنام  روث 

3.445 d 5.453 cd 4.563 d الدجاج روث 

3.335 d 6.163 b-d 3.848 d المخلوط 
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المتويتت ات ذات ا ةتترر المت تتابهة ضتتمة أعمتتدة العوامتتل المفتتردة أو معتتامثت التتتداخل   ر تلتتف معنويتتام عنتتد 
 و لحسي اخت ار دنكة متعدد الحدود وكل عل  ةدف0.05مستوف اةتمال م

 
الرش بالمحاليل المائية للمخلفات العضوية )الحيواةية والنباتية( وموعد اضافتهم في مدة بقاء ( تأثير 3جدول )

 (غم/اسبوعB. M. Dأقصى كتلة حيوية للنبات )

 

المحاليل تأثير  
×  المحاليل
 التراكيز

الرش مواعيد  التركيز 
gm/L 

 المحاليل
يوم  45 يوم  30  يوم  15   

 13.628 f 13.628 t' 13.628 t' 13.628 t' 0 المقارةة 

21.846 c 

21.442 ef 17.002 q 26.518 x 20.806 f ' 15 الشعير 
 المستنبت

21.235 ef 15.358 r' 26.782 v 21.564 d' 20 

31.077 d 24.974 y 36.184 l 32.074 p 25 

35.966 a 

48.721 a 34.706 n 66.972 a 44.484 g 15 

االبقار روث  43.603 ab 32.673 o 56.775 b 41.372 j 20 

37.911 b-d 23.624 a' 49.164 e 40.946 k 25 

26.260 b 

40.680 bc 27.194 t 53.122 c 41.724 i 15 روث  
 االغنام

31.946 d 17.907 m 50.016 d 27.914 s 20 

18.788 ef 17.058 p' 21.448 e' 17.858' n 25 

23.074 cd 

34.733 cd 26.560 w 42.038 h 35.602 m 15 روث  
 الدجاج

24.075 e 17.958 l' 30.898 q 23.368 b' 20 

19.861e f 17.304 o' 22.298 c' 19.982 i' 25 

21.883 c 

19.917 ef 15.146 s' 24.502 z 20.104 h' 15 

 ef 18.484 k' 27.096 u 19.364' j 20 21.648 المخلوط

32.343 d 20.440 g' 47.122 f 29.468 r 25 

التراكيز تأثير  19.726 c 32.453 a 25.249 b االضافة موعد تأثير  

13.628 c 0 gm/L 13.628 f 13.628 f 13.628 f 

االضافة×  التركيز تأثير  33.099 a 15 gm/L 24.122 de 42.630 a 32.544 bc 

28.501 b 20 gm/L 20.476 ef 38.311 ab 26.716 c-e 

27.996 b 25 gm/L 20.680 ef 35.243 b 28.066 cd 

 17.740 d 25.778 b-d 22.018 cd الشعير مستنبت  
 تأثير

 المحاليل
 ×

 االضافة

26.158 b-d 46.632 a 35.108 b األبقار روث  

18.947 cd 34.554 b 25.281 b-d األغنام  روث  

18.863 cd 27.216 b-d 23.145 cd الدجاج روث  

16.924 d 28.086 bc 20.640 cd المخلوط 
 

المتويتت ات ذات ا ةتترر المت تتابهة ضتتمة أعمتتدة العوامتتل المفتتردة أو معتتامثت التتتداخل   ر تلتتف معنويتتام عنتتد 
 و لحسي اخت ار دنكة متعدد الحدود وكل عل  ةدف0.05مستوف اةتمال م

 المتوي ات الت  رحمل هذه العثمة رسر  عليها نفس أةكام المتوي ات السال ة '
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( تأثير الرش بالمحاليل المائية للمخلفات العضوية )الحيواةية والنباتية( وموعد اضافتهم في فترة بقاء 4جدول )

 اسبوع/2(دسمL. A. Dأقصى مساحة ورقية للنبات )

المحاليل تأثير  
×  المحاليل
 التراكيز

الرش مواعيد  التركيز 
gm/L 

 المحاليل
يوم  45 يوم  30  يوم  15   

 5.612 e 5.612 j' 5.612 j' 5.612 j' 0 المقارةة 

6.496 c 

6.240 c-d 5.290 n' 7.650 u 5.782 h' 15 الشعير 
 المستنبت

5.963 de 4.488 t' 8.632 p 4.770 s' 20 

8.168 a-c 6.458 c' 9.716 i 8.330 r 25 

8.175 a 

9.011 a 6.350 e' 13.864 a 6.820 y 15 روث  
 االبقار

9.294 a 6.696 z 12.140 c 9.048 l 20 

8.784 a 6.184 f ' 10.042 d 9.126 k 25 

7.383 b 

8.418 ab 5.104 o' 12.678 b 7.474 x 15 روث  
 االغنام

8.900 a 6.420 d' 10.432 f 9.848 h 20 

6.605 b-d 5.492 l' 8.656 o 5.668 i' 25 

6.916bc 

8.390 ab 5.414 m' 10.584 e 9.172 j 15 روث  
 الدجاج

7.561 a-e 4.858 q' 10.284 g 7.542 w 20 

6.101de 4.822 r' 7.668 t 5.814 g' 25 

6.902bc 

7.703 a-d 6.680 a' 8.886 m 7.544 v 15 

 a-e 4.688 k 8.724 n 8.288 s 20 7.534 المخلوط

6.761 b-d 5.056 p' 8.582 q 6.646 b' 25 

التراكيز تأثير  5.648 c 8.879 a 6.996 b االضافة موعد تأثير  

5.612 c 0 gm/L 5.612 d 5.612 d 5.612 d 

االضافة×  التركيز تأثير  7.952 a 15 gm/L 5.767 d 10.732 a 7.358 c 

7.850 a 20 gm/L 5.610 d 10.042 a 7.899 c 

7.284 b 25 gm/L 5.602 d 9.132 b 7.116 c 

 5.462 g 7.902 cd 6.123 fg الشعير مستنبت  
 تأثير

 المحاليل
 ×

 االضافة

6.210 e-g 10.664 a 7.651c-e األبقار روث  

5.657 fg 9.344 b 7.150 c-f األغنام  روث  

5.176 g 8.537 bc 7.035 d-f الدجاج روث  

5.734 fg 7.951 cd 7.022 d-f المخلوط 
 

المتويتت ات ذات ا ةتترر المت تتابهة ضتتمة أعمتتدة العوامتتل المفتتردة أو معتتامثت التتتداخل   ر تلتتف معنويتتام عنتتد 
 و لحسي اخت ار دنكة متعدد الحدود وكل عل  ةدف0.05مستوف اةتمال م

 المتوي ات الت  رحمل هذه العثمة رسر  عليها نفس أةكام المتوي ات السال ة '
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( تأثير الرش بالمحاليل المائية للمخلفات العضوية )الحيواةية والنباتية( وموعد اضافتهم في 5جدول رقم )
 (غم/اسبوعR. G. Rمعدل النمو النسبي للنبات )

 المحاليل تأثير
×  المحاليل
 التراكيز

 التركيز الرش مواعيد
gm/L 

 المحاليل
 يوم  15 يوم  30 يوم  45

 0.160 g 0.160 l' 0.160 l' 0.160 l' 0 المقارةة 

0.209 bc 

0.205 e-d 0.183 h' 0.217 y 0.215 z 15 الشعير 
 المستنبت

0.212 de 0.176 g' 0.240 t 0.222 x 20 

0.260 c 0.233 v 0.281 j 0.268 m 25 

0.260 a 

0.309 a 0.276 l 0.344 a 0.307 f 15 

 ab 0.265 n 0.332 b 0.287 i 20 0.294 االبقار روث

0.278 bc 0.223 x 0.316 e 0.296 h 25 

0.225 b 

0.293a b 0.257 p 0.324 d 0.299 g 15 

 c 0.192 e' 0.327 c 0.247 r 20 0.255 االغنام  روث

0.193 ef 0.183 h' 0.209 a' 0.188 f ' 25 

0.211 bc 

0.274 bc 0.245 s 0.300 g 0.278 k 15 

 d 0.193 d' 0.255 q 0.235 u 20 0.229 الدجاج روث

0.182 fg 0.163 k' 0.203 c' 0.182 h' 25 

0.208 bc 

0.206 e-d 0.185 g' 0.228 w 0.205 b' 15 

 ef 0.173 I' 0.234 uv 0.185 g' 20 0.199 المخلوط

0.268 be 0.227 w 0.317 e 0.260 o 25 

 االضافة موعد تأثير c 0.246 a 0.223 b 0.199 التراكيز تأثير

0.160 c 0 gm/L 0.160 f 0.160 f 0.160 f 

 a 15 gm/L 0.229 de 0.282 a 0.260 a-c 0.257 االضافة×  التركيز تأثير

0.238 b 20 gm/L 0.201 e 0.277 a 0.235 cd 

0.236 b 25 gm/L 0.205 e 0.265 ab 0.238 b-d 

 0.188 d 0.224 b-d 0.216 b-d الشعير مستنبت 

 تأثير
×  المحاليل

 االضافة

0.231 b-d 0.288 a 0.262 ab األبقار روث 

0.198 d 0.a255  a-c 0.223 b-d األغنام  روث 

0.191 d 0.229 b-d 0.213 cd الدجاج روث 

0.187 d 0.234 b-d 0.202 d المخلوط 

المتويتت ات ذات ا ةتترر المت تتابهة ضتتمة أعمتتدة العوامتتل المفتتردة أو معتتامثت التتتداخل   ر تلتتف معنويتتام عنتتد 
 و لحسي اخت ار دنكة متعدد الحدود وكل عل  ةدف0.05مستوف اةتمال م

 المتوي ات الت  رحمل هذه العثمة رسر  عليها نفس أةكام المتوي ات السال ة '

 Conclusionsاالستنتاجات: 

أظهرت النتا ج افضلية ايت دام المحلول المتا   لتروب ا ل تار يليته روب ا سنتام اتم لتاق  المحاليتل الما يتة والتت   -1
 أع ت أعل  ال يادات لالنس ة للصفات المدروية.

 سم/ لتر افضلية ف  النتا ج قيايام لالترا ي  ا خرف ولبميع المحاليل. 15 ا  للتركي   -2
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 تتتا  لستتتهولة ايتتتت دام رح المحاليتتتل الما يتتتة ورختتتص ورتتتوفر الم لفتتتات العضتتتوية العامتتتل الم تتتبع فتتت  م تتتل هتتتذه  -3
 الدراية.
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